PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA/COMUNICAÇÃO PRÉVIA
DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO/EDIFICAÇÃO
REGISTO DE ENTRADA
Reg. Ent. n.º:
Processo n.º:
Registado em:
Exmo. Sr.º:

O Funcionário:

Presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades

- 1.ª PRORROGAÇÃO DO PRAZO (n.º 3 do artigo 53.º ou n.º 5 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de Dezembro, com a redação dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro e com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março)
- 2.ª PRORROGAÇÃO DO PRAZO (n.º 4 do artigo 53.º ou n.º 6 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16
de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro e com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março)
- Obras Inacabadas (n.º 1 do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção
dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010,
de 30 de Março)
REQUERENTE
Nome:
Residência/Sede ,
:
Código
Postal:
NIF/NIPC:
Telefone:

Localidade
:

N.º
Freguesia:

Concelho:

BI/CC:

Passaporte:

Telemóvel:

Fax:

Válido até:

E-mail:

REPRESENTANTE
Nome:
Residência/Sede ,
:
Código
Postal:
NIF/NIPC:
Telefone:

Localidade
:

N.º
Freguesia:

Concelho:

BI/CC:
Telemóvel:

Passaporte:
Fax:

Válido até:

E-mail:

OBJECTO DO PEDIDO
Tendo obtido a Licença/Comunicação Previa, de obras, abaixo identificada, para realizar os trabalhos de
- Construção;

- Reconstrução;

- Ampliação;

- Remodelação;

- Alteração;

-

de :
destinado a
por mais

vem requerer a V. Ex.ª a prorrogação do prazo
meses, para realização dos trabalhos a que se refere o Alvará/Comunicação Previa

n.º ________________, emitida em _____/_____/______, cujo prazo termina em _____/_____/______ , a que
respeita o proc. n.º _________, apresentado em nome de
em virtude de
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DOCUMENTAÇÃO JUNTA
Para o efeito junta os seguintes documentos (ou fotocópia a autenticar)
- Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de
acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei n.º 100/97, de 13 de Setembro;
- Declaração de titularidade de alvará emitido pelo InCI, I. P., com habilitações adequadas à natureza
e valor da obra, ou título de registo emitido por aquela entidade, com subcategorias adequadas aos
trabalhos a executar.
- Livro de Obra (para proceder ao averbamento)
- Alvará de Licença de Obras (para proceder ao averbamento), ou
- Comprovativo de Admissão da Comunicação Previa (para proceder ao averbamento)
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESTADAS PELO REQUERENTE
- Os trabalhos que faltam realizar são os seguintes:

- Finalmente, mais requer a V. Ex.ª se digne autorizar que lhe seja concedida/prorrogada a
Licença/Autorização n.º ______/_______, para ocupar a via pública, numa área de ________ m2, pelo prazo
de ________ mês(es), com _________________________________________________________________________
INFORMAÇÃO TÉCNICA
1-

- Vistos os documentos referidos neste requerimento, consideramos,
INFORMAÇÕES DO SERVIÇO

Taxa paga guia n.º

de _____/_______/20____ , montante de

______________, _______ €

ASSINATURA
Espera deferimento,
Oliveira de Frades,

Conferi:

O requerente,

B.I. ou C.C. n.º
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